
  
  

   :إلى ٌھخطاب موجَّ
  شعوب وحكام دول الساحل وجنوب الصحراء

  ]للشیخ أبي عبیدة یوسف حفظھ اهللا [ 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
مالن ا،  نستعینھ ونستغفره، ونعوذ باهللا من ش رور أنفس نا وم ن س یئات أع     إن الحمد هللا نحمده و

من یھده اهللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأش ھد أن ال إل ھ إال اهللا وح ده ال ش ریك     
  ..عبده ورسولھ الھ، وأشھد أن محمد

  :أما بعد
خطابنا ھذا موجھ إلى شعوب وحك ام دول الس احل ومنطق ة الص حراء، ذل ك أنن ا ب دأنا نش ھد         

ط  رف الیھ  ود والنص  ارى عل  ى الق  ارة م  ن أكث  ر م  ن ذي قب  ل ض  غطا مت ای  دا ت  دخال و الی  وم
وھذه التحركات القدیمة الجدیدة اإلفریقیة بصورة عامة، وعلى دول الساحل بصورة أخص، 

جبھ ات الح رب الص لیبیة الت ي      م ن إلى جبھة  ھذه المنطقة تحویل :ظاھرھا محاولة منھمھي 
لمین ونھ  ب مزی  د م  ن االح  تالل ألراض  ي المس      : وباطنھ  ا... أعلنتھ  ا أمریك  ا عل  ى اإلس  الم   

  .ثرواتھم واالعتداء على مقدساتھم
بل دان مج اورة    ش ؤون ولقد كنا في تنظیم القاعدة ببالد المغرب اإلسالمي نتحاشى الكالم ف ي  

  ..لنا
  ..''أفریكوم'' االستعماريتزال مصرة على مشروعھا  فلما رأینا أمریكا ال

  ..ورأینا فرنسا تتدخل عسكریا في المنطقة كل یوم أكثر فأكثر
س  موھا  ووج  دنا أذن  ابھم المرت  دین وعمالءھ  م الخون  ة یتقرب  ون إل  یھم، ویسترض  ونھم بخط  ة   

یس عنا الس كوت، وتع ین علین ا      ، ص ار ال ''مبادرة دول الساحل العسكریة لمناھضة اإلرھاب''
مخاطبة قبائل وشعوب ھذه الدول المجاورة لنا، لنصحھم وإرشادھم إلى ما فیھ صالح دی نھم  

  ..من مكر أعدائھم وأعداء أمتھم وملتھم ودنیاھم، وتحذیرھم
خاصة وأن السواد األعظم من قطان ھذه الدول ھم مسلمون، ممن نتعبد اهللا تع الى بم واالتھم   

  ..ونصرتھم والذب عنھم وحبھم والشفقة علیھم
  ..خطاب القبائل والشعوب المسلمة على نقتصر ونحن في ھذه الكلمة الموجزة ال

  ..لساحل على اختالف أعراقھم وأدیانھمبل نخاطب كل  سكان دول ا
  ..ونخاطب ساسة ھذه الدول وحكامھا وأعیانھا وعقالءھا

  ..كل ذلك تبرئة للذمة وتجلیة للحق وقطعا لكل عذر
  ولیس یعلم غیر اهللا ما تلد      إن اللیالي واألیام حاملة
  :فنقول لھؤالء جمیعا، وباهللا التوفیق والتأیید

لثل ة المجاھ دة ف ي ب الد المغ رب اإلس المي، ھ ي ح رب مش روعة          إن الحرب التي تخوضھا ا



، والت ي  المغربی ة تھدف لصد الھجمة الصلیبیة متعددة األشكال على اإلسالم وأھلھ في بل داننا  
من المیالد، والزالت متواصلة إل ى   ١٨٣٠الفرنسي اآلثم للجزائر في عام االحتاللبدأت مع 

  ..یوم الناس ھذا
  ..فاعا عن دیننا وأمتنا وصونا لھویتناوقد خضنا ھذه الحرب د

خضناھا ضد التحالف الصلیبي الیھودي ووكالئھم المرت دین م ن أبن اء جل دتنا، ول م یك ن م ن        
بل ك ان ج ل نش اطنا ف ي تل ك      . ..ساحة المعركة إلىأھدافنا جر دول أخرى أو شعوب أخرى 

  .ولتھمالدول ھو استھداف الصلیبیین ومصالحھم، ردا على عدوانھم و دفعا لص
ك  ل الح  رص عل  ى أن ال نب  دأ أح  دا بظل  م، وحت  ى الح  وادث المع  دودة          نحریص  ی وق  د كن  ا  

، إنم ا كن ا فیھ ا ف ي حال ة      ض د جیوش ھا النظامی ة    والمحدودة التي وقعت في بعض ھ ذه ال دول  
  ...دفاع عن النفس

تشكل أوربي، بدأت تـ  نقول ھذا الكالم، ألننا بدأنا نشاھد معالم خطة خبیثة، من نسج أمریكي
بك  م ف  ي ح  رب ض  دنا    ال  زج وبی  نكم ومحاول  ة  عل  ى أرض  كم وف  ي س  مائكم للتح  ریش بینن  ا    

  .تخوضونھا نیابة عن الصلیبیین
 فھذا التحالف المؤل ف م ن ش ر البری ة، بع د أن تعل م م ن الح رب ف ي أفغانس تان والع راق، أنّ           

رة مواجھ  ة المجاھ  دین وجھ  ا لوج  ھ، وال  دخول معھ  م ف  ي ح  رب مفتوح  ة، ھ  ي مق  امرة خاس     
  ..ومغامرة غیر مأمونة العواقب

خطة بدیلة یمك ن أن تحق ق ل ھ أھداف ھ ب دون المخ اطرة بجیش ھ، وتلط یخ س معتھ           إلىبدأ یمیل 
الح  رب ''ـلإلنھ  اك، وھ  ذه الخط  ة ھ  ي م  ا أص  بحت تع  رف فیم  ا بع  د ب          اقتص  ادهوتع  ریض 

  ..''بالوكالة
طاني أن یغرر بإثیوبیا، وكانت التجربة األولى مع الصومال، حیث استطاع ھذا التحالف الشی

ف  ي أذھ  ان الكثی  ر م  ن الن  اس بالجف  اف، والقح  ط، والفق  ر،        اس  مھاتل  ك الدول  ة الت  ي اقت  رن    
  ..والمجاعة

عل  ى الدول   ة   فأغراھ  ا ب  أنواع المعون  ات، وأش  كال المس   اعدات، لتحت  ل الص  ومال وت  نقضّ       
  ..اإلسالمیة، التي كانت في طور التشكل

أوربی ة، إلع ادة ھ ذه التجرب ة م رة ثانی ة م ع دولك م         ـ     ی ة وأن تم تعیش ون الی وم، محاول ة أمریك    
وجركم إلى الدخول ف ي ح رب خاس رة م ع مجاھ دي القاع دة ب بالد         الستدراجكموحكوماتكم، 

حرب تكون فیھا شعوب ھذه ال دول ھ ي الوق ود والحط ب، وبالت الي ھ ي       ..اإلسالميالمغرب 
  ..الخاسر والمتضرر الوحید

ئھم  ا اإلتح  اد األورب  ي، یری  دون أن یص  فوا حس  اباتھم م  ع   ذل  ك أن أمریك  ا وفرنس  ا وم  ن ورا 
  ..اإلسالم، لكن بأید غیر أیدیھم، وعلى أراض غیر أراضیھم

  ..غادوغو، حتى تسلم واشنطن وباریس ولندناو فھم یریدون أن تحترق باماكو، ونیامي، و
  ..یفكرون إال في أمنھم القومي، ولیذھب غیرھم إلى الجحیم إنھم ال

ركین ا فاس و ونیجیری ا    والنیجر وتش اد والس نغال وب  وومالي موریتانیا ا وأحبابنا في فیا إخوانن 
  ..وسائر البلدان اإلفریقیة

ول  م تش  ھد قم  ة األم  ن  ،عل  یكم أن ت  ذكروا أن إفریقی  ا ل  م تبل  غ ذروة المج  د والق  وة والحض  ارة 
  ..إال تحت رایة اإلسالم، وفي ظل دولة القرآن واالستقرار

إال حین تدفق علیھا  ،والضعف والھوان واالستعبادف إفریقیا ذروة الرق وفي المقابل لم تعر
أھل الصلیب من األوربیین واألمریكان، واحتلوا أرض آبائكم وأجدادكم، واستباحوا دم اءھم  



  ..ودیارھم وأموالھم، وساموھم سوء العذاب
بخط ف   وقد س جل الت اریخ ص فحات س وداء لج رائم الغ رب الك افر ف ي ح ق إفریقی ا وأھلھ ا،           

عشرات المالیین وجلبھم كعبی د لألمریك ان واألوروبی ین ك ي تبن ى حض ارة الرج ل األب یض         
  .المنحطة على أشالء و جماجم المستضعفین من السود

 ،وم  ازال التنكی   ل الغرب  ي الص   لیبي باألفارق   ة المس  لمین م   نھم والك   افرین عل  ى ح   د س   واء    
  ..أمریكا وأوربا متواصال إلى الیوم، ومازالت مظاھره بادیة للعیان في

  ..فشتان بین رحمة اإلسالم وعدلھ، وقسوة الغرب وظلمھ
فإن قالوا لكم الیوم، أنھم یریدون مساعدتكم على تنمیة بلدانكم والخروج بھ ا م ن دائ رة الفق ر     

  ..والتخلف
  ..تحصل أبدا مع الحرب والنزاعات السیاسیة فاعلموا أنھا خدیعة، فالتنمیة ال

لتوقف  وا ع  ن س  رقة خی  راتكم ونھ  ب    ،رم  ون ص  ادقون فیم  ا یقول  ون  ث  م ل  و ك  ان ھ  ؤالء المج  
ث  رواتكم وال  تحكم ف  ي ق  رارات حكوم  اتكم، وتوجی  ھ سیاس  تھا بم  ا یحف  ظ مص  الحھم ویخ  دم         

س عون إال لبن اء   ی ال -كما تش اھدون -، ولكنھم باقتصادیاتكموألعانوكم على النھوض  ،أھدافھم
قواعد عسكریة على أرض كم، ث م ت وریط حكوم اتكم ف ي ح روب ھامش یة تزی د م ن معان اتكم           

   ...ومآسیكم
ی راد بالمستض عفین م ن المس لمین، ف ي غفل ة م نھم وجھ ل          فإنا هللا وإنا إلی ھ راجع ون عل ى م ا    

  ..بخطط عدوھم
ى عق ولكم، فتطیع ونھم   من أن یضحك ھؤالء الكفار الفج ار عل    ..فالحذر الحذر إخوة اإلسالم

  ..من خططھم، أو تكثروا سوادھم، فإنكم إن یصرع إخوانكم تصرعوا شيءفي 
أو یدلھ على عوراتھ بق ول أو بفع ل،    ،یجوز لمسلم أن یعاون كافرا على مسلم واعلموا أنھ ال

ومن یفعل ذلك فھو مرتكب لناقض من نواقض اإلیمان، ویع رض نفس ھ لمق ت اهللا وس خطھ،     
  ..من ذلكنعوذ باهللا 

ش ملھ ھ ذا التھدی د     ،یكون إال ولیا للمؤمن، ومن ت ولى ك افرا، ووق ف مع ھ وأعان ھ      فالمؤمن ال
َی  ا َأیَُّھ  ا الَّ  ِذیَن آَمُن  وا ال َتتَِّخ  ُذوا اْلَك  اِفِریَن َأْوِلَی  اَء ِم  ْن ُدوِن اْلُم  ْؤِمِنیَن  {:الش  دید م  ن اهللا تع  الى

، وق   ال ص   لى اهللا علی   ھ   ]١٤٤:النس   اء[ }ْم ُس   ْلَطانًا ُمِبین   اً َأُتِری   ُدوَن َأْن َتْجَعُل   وا ِللَّ   ِھ َعَل   ْیكُ  
  ..))من كثر سواد قوم فھو منھم((:موسل
ن مص  لحة بل دانكم ومص لحة ش عوبكم ل  ن    إف ي دول الس احل،    مس ئول نق ول لك ل ح  اكم أو   ث م  

 االنص  یاعف  ي التح  الف الیھ  ودي الص  لیبي الظ  الم، وال ف  ي    االنخ  راطتك  ون بك  ل تأكی  د ف  ي  
  ..لحكومة الجزائریة المرتدةلضغوطات ا

بل مصلحتكم ھي في النأي بأنفسكم عن ولوج ھذا الباب العظیم من أبواب الشر، ولكم عب رة  
إال أن  ،، فرغم أن جیوش ھذا التحالف أطاحت قبل س نوات باإلم ارة اإلس المیة   نأفغانستافي 

علی ھ   تا كان  مم  طالبان الیوم عادت على الساحة أقوى شكیمة وأمض ى عزیم ة وأنق ى مع دنا     
قب  ل الح  رب، وخ   رج األحم  ق المط  اع ب   وش خاس  ئا، م   نكس ال  رأس لیرم  ى ب   ھ ف  ي س   لة         

  :أسامة حفظھ اهللا نات، بینما شیخھمالالم
  كالنسر فوق القمة الشماء       الزال رغم الداء واألعداء

  ..یقود كتائب المجاھدین من نصر إلى نصر، وهللا الحمد والمنة على اإلسالم والسنة
َقْد َمَكَر الَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َفَأَتى اللَُّھ ُبْنَیاَنُھْم ِمَن اْلَقَواِع ِد َفَخ رَّ َعَل ْیِھُم السَّ ْقُف     {:هللا تعالىیقول ا

  )..٢٦:النحل(}ِمْن َفْوِقِھْم َوَأَتاُھُم اْلَعَذاُب ِمْن َحْیُث ال َیْشُعُروَن



بیدقا في أیدي األمریكان، فما فتئ ت   ولكم عبرة في الحكومة الباكستانیة العمیلة التي أصبحت
أن جلبت بعمالتھا وخیانتھا لنفسھا ویالت الح رب، فاس تحقت نقم ة اهللا وعذاب ھ بأی دي أولیائ ھ       

  .المجاھدین
ث م   ،ولكم عبرة في العراق، أال ترون أن التحالف الغاشم لم یزد على أن أسقط النظ ام البعث ي  

ب اب واس عا، أم ام دول ة الع راق اإلس المیة الت ي        ولى مدبرا أمام ضربات المجاھدین، لیف تح ال 
بدأت ترسى قواعدھا وتبسط سلطانھا وتحكم قبضتھا على أرجاء الع راق كل ھ، دون أن یثن ي    

س  تتركھ أمریك  ا وراءھ  ا قب  ل خروجھ  ا م  ن أفخ  اخ ومك  ر ب   العراق          ھ  ذه الدول  ة الفتی  ة م  ا    
  )..٤٦من اآلیة: إبراھیم(} َوِإْن َكاَن َمْكُرُھْم ِلَتُزوَل ِمْنُھ اْلِجَباُل{..وأھلھ

 ،للص ومال  احتاللھ ا ولكم عبرة في الصومال، فقد رأیتم الورطة التي وقعت فیھا أثیوبی ا بع د   
  ..ورضیت من الغنیمة باإلیاب االنسحابلرغبة الغرب الكافر، وكیف سارعت إلى  استجابة

َنَك َص َعَل ى َعِقَبْی ِھ    {..اقترفوھ ا یزین لھم الجریمة حتى إذا  ،وكذلك عادة الشیطان مع أولیائھ
من : ألنفالا(} َوَقاَل ِإنِّي َبِريٌء ِمْنُكْم ِإنِّي َأَرى َما ال َتَرْوَن ِإنِّي َأَخاُف اللََّھ َواللَُّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب

  )..٤٨اآلیة
  ..فیصیبھم بعد ذلك من األسى والحسرة والندم ماال یعلم حجمھ إال اهللا تعالى

ضون لھ بلدانكم إن أنتم استجبتم لنداء الش یطان  ستعّر ام، فإن أخطر ماوبالنسبة لكم أیھا الحك
 الت ي ھو إثارة النعرات القبلیة، وإذكاء العداوات النائمة، وتحریك حزازات النف وس القدیم ة،   

َوَس َیْعَلُم اْلُكفَّ اُر ِلَم ْن ُعْقَب ى     {:سیكون من عواقبھا حتما، التفك ك والتم زق، وزوال حكوم اتكم   
  )..٤٢من اآلیة: الرعد(}الدَّاِر

أم ا فیم ا یخص نا نح ن مجاھ دو القاع دة ب بالد المغ رب اإلس المي، فإنن ا ع ازمون إن ش اء اهللا             
 على إفساد مشروع التحالف الغربي الصلیبي، وإبط ال مفعول ھ، والتص دي ل ھ بك ل م ا      تعالى 

  ..باهللا واثقین فیھ متوكلین علیھ مستعینیننملك من قوة، 
مین حیثم  ا وج  دوا ف  ي دول الس  احل أو ف  ي دول غ  رب إفریقی  ا إل  ى    ألج  ل ذل  ك ن  دعو المس  ل 

  ..للجھاد واالستعدادالوقوف بجنبنا ونصرتنا ومساعدتنا 
فالجھاد ھو سبب بقاء الدین وسبب عزة المسلمین، ولوال الجھاد آلل مصیر األمة إل ى الفن اء   

  ..وزالت من الوجود
  ..لدینفیا أھل اإلسالم في إفریقیا، اهللا اهللا في ھذا ا

  ..واهللا اهللا في إخوانكم المجاھدین
  ..فھم في ھذا الزمان، حماة الدین حقا وأنصاره وأبطال اإلسالم وفرسانھ

َوالَِّذیَن {:أعینوھم على أعدائھم، واستروا عوراتھم، وكونوا لھم أنصارا، فإن اهللا تعالى یقول
ِذیَن آَوْوا َوَنَصُروا ُأوَلِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن َحّق ًا َلُھ ْم   آَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ َوالَّ

  )..٧٤:ألنفال(}َمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم
وإیاكم أن یستخفكم الطاغوت، فتطیع وه أو تركن وا إلی ھ، فتكون ون مم ن عن اھم اهللا تع الى ف ي         

  )..١١٣من اآلیة: ھود(} نَّاُرَوال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم ال{:قولھ
  ..مما في أیدیھم من لعاع الدنیا وحطامھا، فما عند اهللا خیر وأبقى لكم شيءأو تطمعوا في 

ف  إن ھ  ؤالء المجاھ  دین م  ا ب  اعوا أنفس  ھم هللا إال لع  زة ھ  ذا ال  دین وع  ودة الش  ریعة، وإع  ادة         
یفخر أحد عل ى أح د بل ون    الطمأنینة والعدل، والرخاء واألمن، والمساواة بین الناس، حتى ال 

  ..أو بنسب
  



  أكف الضراعة أن تعصم إخواننا المسلمین في إفریقیا قاطبة من مكر إلیك اللھم نمد 
  ..أنت إال   ال یصرف الشر  الشر عنھم، فإنھ التحالف الشركي، وتصرف 
  ، أن یفرط علیھم أحد موأحزابھ نمریكااألاللھم كن لھم جارا من 

  ..ارك وجل ثناؤك، وال إلھ إال أنتیطغى، عز جأن منھم أو 
  اللھم ألف بین قلوبنا وقلوب إخواننا

  ..اللھم أنت ربنا وثقتنا ورجاؤنا وموالنا، فنعم المولى ونعم النصیر
  .وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین
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